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TO MEΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SIAL CANADA 2019 15-17/04/2020 

Αγαπητοί συνεργάτες,  

Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη Διεθνή Έκθεση 

τροφίμων-ποτών SIAL CANADA, η οποία συστεγάζεται με την SET CANADA από τις 15 έως τις 17 

Απριλίου 2020 στο Palais Des Congres στο Μόντρεαλ.  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ  

Η καθιερωμένη ανά έτος διεθνής έκθεση SIAL CANADA διοργανώνεται τα τελευταία 16 χρόνια. Είναι το 

μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός για τον τομέα τροφίμων-ποτών στον Καναδά και αποτελεί σημαντικό 

σημείο συνάντησης επαγγελματιών του χώρου στην Βόρεια Αμερική. Οι εκθέτες της SIAL Canada έχουν 

τη δυνατότητα να εξάγουν τα προϊόντα τους στην αγορά των ΗΠΑ, που είναι η πρώτη εξαγωγική χώρα  

για τον Καναδά. Το 2019 σε μια επιφάνεια 280.000 SQ./FT συμμετείχαν 1.130 εκθέτες από περισσότερες 

από 50 χώρες και πραγματοποίησαν ένα σημαντικό αριθμό επαφών ανά εκθέτη. Το 2019 η έκθεση 

κατέγραψε 25.106 επισκέπτες από περισσότερες από 60 χώρες, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Η SIAL 

Canada 2020 ενισχύεται από παράλληλες και ουσιαστικές δράσεις:  

1. To Hosted Buyers Program του 

2019, κατέγραψε εντυπωσιακά 

στοιχεία. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 

σύνολο των αγοραστών που 

παρεβρέθηκαν στο πρόγραμμα του 

2019, έχουν εκφράσει την επιθυμία 

τους να επιστρέψουν και το 2020. Για 

το λόγο αυτό, αναμένεται ότι το 

Hosted Buyers Program θα 

επαναληφθεί με επιτυχία το 2020, 

συγκεντρώνοντας τους 

μεγαλύτερους εισαγωγείς και 

επαγγελματίες λιανικής των 

Ηνωμένων Πολιτειών για μια σειρά B2B συναντήσεων με τους εκθέτες. 

2. Olive d’Or Contest: Ο μοναδικός διαγωνισμός που δίνει τη δυνατότητα προβολής ελαίων και 

προϊόντων λαδιού από τον χώρο της λιανικής και της χονδρικής από 15 και πλέον χώρες.      
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3. SIAL Innovation. Ο γνωστός, διαχρονικός και από όλους αναγνωρισμένος θεσμός της SIAL που 

ενισχύει την «εικόνα» των προϊόντων που επιλέγονται.  

4. Cheese by SIAL  

5. La Cuisine  

6. The Lab 

7. Pôle experts Hub   

8. Conferences & workshops   

Τέλος, την ίδια χρονική περίοδο πραγματοποιείται για 6η φορά η SET CANADA, η μεγαλύτερη έκθεση 

στην Βόρεια Αμερική για εξοπλισμό και τεχνολογία για την βιομηχανία τροφίμων, τους επαγγελματίες 

λιανικής και τις υπηρεσίες εστίασης, δίνει έμφαση στα κανάλια διανομής και θα συστεγαστεί με την SIAL 

CANADA 2020. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: 

www.sialcanada.com.  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων και ποτών όπως: φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά, τυριά, προϊόντα 

επεξεργασμένου κρέατος, αλλαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, έλαια και λίπη, κονσέρβες, έτοιμα 

γεύματα, θαλασσινά και ψάρια, αρτοποιήματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, προϊόντα delicatessen, 

αναψυκτικά και μη αλκοολούχα ποτά, κρασί, αλκοολούχα ποτά κα. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2019 ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ 

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE διοργανώνει τη συμμετοχή των 

ελληνικών επιχειρήσεων που προώθησαν τα προϊόντα τους επιτυχώς στην αγορά του Καναδά το 2019. 

Το 2020 θα είναι  πλέον η έβδομη διοργάνωσή από την εταιρεία μας.  
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2020 

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE έχει εξασφαλίσει προνομιακό χώρο στη διεθνή έκθεση SIAL 

CANADA. Η παρουσία της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE με φρέσκιες ιδέες και δημιουργικές 

προτάσεις θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση των προϊόντων σας.  

Σας προσκαλούμε να προβάλετε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σας στην ερχόμενη SIAL CANADA. Η 

συγκεκριμένη πρόταση θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί αφού συμφωνήσουν όλοι οι εκθέτες για την 

ειδική κατασκευή.  

Η συμμετοχή σας  περιλαμβάνει:  

1. Εξασφάλιση προνομιακού χώρου σε κεντρικό σημείο στο International Pavilion  

2. Ενοίκιο προνομιακού  χώρου   

3. Αναβαθμισμένη Κατασκευή και εξοπλισμός περιπτέρου που περιλαμβάνει μοκέτα, εταιρική 

σήμανση, φωτισμό, παροχή ρεύματος 1,5 KW, 1 καλαθάκι απορριμμάτων, 3 ράφια, μια βιτρίνα με 

κλειδαριά με 3 ράφια, 1 στρογγυλό τραπέζι, 4 καρέκλες, γραφικά περιπτέρου (μετόπη, λογότυπο στο 

infocounter, γραφικά στους τοίχους).  

4. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (ρεύμα, καθαρισμός, φύλαξη κλπ)  

5. Προβολή της εταιρείας σας στην έκθεση:  

α. Βασική καταχώρηση αλφαβητικά στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης  

β. Καταχώρησή σας και προβολή σας στην ιστοσελίδα της έκθεσης 

γ. Συμμετοχή στο U.S. Hosted Buyers Program, πρόγραμμα που διοργανώνεται από τη SIAL 

CANADA    

δ. Παροχή 2 καρτών εισόδου και 10 προσκλήσεων για το περίπτερό σας 

6. Παρουσία στελεχών της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για την εύρυθμη λειτουργία της 

συμμετοχής αλλά και την κάλυψη αναγκών κατά την προετοιμασία αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια 

της έκθεσης   

7. Παροχή στοιχείων για την αγορά  

8. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (παροχή νερού, 

ενοικίαση οπτικοακουστικών συσκευών, παροχή 24ωρου ρεύματος, βοηθητικό προσωπικό, 

διερμηνείς, σύνδεση Internet) 

Για την περίπτωση αναβαθμισμένης κατασκευής θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εκθετών 

για την επιλογή αυτής της λύσης.  
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ  

Λόγω της φύσης και της απόστασης της συγκεκριμένης αγοράς, οι συμμετέχοντες εκθέτες έχουν την 

ευχέρεια της επιλογής να οργανώσουν την μεταφορά των εκθεμάτων τους αυτόνομα και ανεξάρτητα 

είτε απευθείας από Ελλάδα είτε μέσω των πιθανών αντιπροσώπων τους στις ΗΠΑ ή τον Καναδά, 

προκειμένου να διαπραγματευτούν τα κόστη μεταφοράς. Να τονίσουμε ότι στις προτεινόμενες τιμές της 

GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς και εκτελωνισμού 

προϊόντων των εκθετών. Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE μπορεί να σας υποδείξει μεταφορική 

εταιρεία για τη συνδυασμένη μεταφορά των προϊόντων σας προς εξοικονόμηση κόστους. Για το κόστος 

της μεταφοράς, θα τιμολογηθείτε απευθείας από τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της επιλογής 

σας.   

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αιτήσεις συμμετοχής άμεσα  

Η συμμετοχή της εταιρείας κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής 

(συνημμένα) και την αντίστοιχη εξόφληση του ποσού της προκαταβολής συν το Registration Fee .Σε 

περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης (βλ. άρθρο 7 κανονισμός συμμετοχής) και μόνο εφόσον ο χώρος διατεθεί 

σε άλλη εταιρεία, το συνολικό ποσό μπορεί να επιστραφεί. 

Μετά το τέλος  της έκθεσης θα εκδοθεί το αντίστοιχο συνολικό τιμολόγιο. Ο ΦΠΑ θα πρέπει να 

καταβληθεί με την τιμολόγηση.  

Ζητήσετε μας σχετικές πληροφορίες στο 210 7755080 / 2106897935 ή με e-mail στο 

info@greatexhibitions.gr. 

 

Με εκτίμηση,  

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης       Μαρία Γιακουμάκη   

Managing Director          Senior Project Manager  
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